
otisk podacího razítka fi nančního úřadu

 

k dani z příjmů jako plátci daně 1. daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ode dne

  2. daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně  ode dne

ulice a číslo orientační a číslo popisné

obec  PSČ

25 5105   MFin 5105 - vzor č. 9 

ulice a číslo orientační a číslo popisné

telefon

bankovní účet - číslo/směrový kód banky   

a) právnická osoba:
Právnická nebo fyzická osoba, k níž plátcova pokladna přísluší:

název právnické osoby

daňové identifi kační číslo

 

identifi kační číslo

b) fyzická osoba:
příjmení

jméno(-a)

/

Adresa:

Adresa:

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
pro plátcovy pokladny

označení plátcovy pokladny

 e-mail

titul

obec  PSČ

rodné číslo daňové identifi kační číslo

Finančnímu úřadu v, ve, pro

Daňové identifi kační číslo

 C Z

2    0    1

2    0    1

1

 C Z

 C Z

*) nehodící se škrtněte

část obce 

část obce



Fyzická osoba, která je zaměstnancem DS nebo která vykonává jeho činnost, pověřená jednat za plátcovu pokladnu v daňových 
záležitostech:

příjmení

příjmení

/
funkce

daňové identifi kační číslo

rodné číslo

identifi kátor datové schránky

Fyzická nebo právnická osoba, pověřená jednat za plátcovu pokladnu v daňových záležitostech (přílohou je plná moc):

rodné číslo

/
název právnické osoby

 e-mail

2

 C Z

jméno(-a)

jméno(-a)

titul

titul

telefon

ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ

Údaje o zástupci: tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je přihláška k registraci zpracovávána a podávána zástupcem 
za daňový subjekt. 
Kód zástupce:  bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 –  zákonný zástupce;
2 –  ustanovený zástupce;
3 –  společný zástupce, smluvní zástupce;
4a –  obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b –  fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c –  právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby:  bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické 
osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě 
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.):  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je přihláška k registraci podávána 
právnickou osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává přihlášku 
k registraci.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu: přihláška k registraci bude opatřena vlastnoručním podpisem 
buď přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající přihlášku k registraci, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat přihlášku 
k registraci za daňový subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového 
poradce), nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové 
poradenství).

Všechny údaje, pro něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné pro registraci, uveďte, 
prosím, na zvláštní příloze. U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI JSOU PRAVDIVÉ 
A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM.

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu


